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Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

ponúkame do Vašej láskavej pozornosti prvú slovensko-
poľskú, bratislavsko-katovickú publikáciu, na ktorej sa podieľali peda-
gógovia dvoch filozofických partnerských pracovisk: Katedry filozofie
a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave a Inštitútu filozofie Sliezskej univerzity v Katoviciach.

Zámer pripraviť takúto publikáciu vznikol celkom prirodzene
ako výsledok vzájomnej niekol'koročnej spolupráce týchto dvoch inšti-
túcií, počas ktorej mali viaceré členky a členovia spomenutých praco-
visk možnosť (najmä svojou prednáškovou činnosťou) pôsobiť v rámci
výmenných vedecko-pedagogických pobytov na partnerských zahranič-
ných univerzitách. Podnet k zostaveniú tejto práce vzišiel aj z pragma-
tických dôvodov, a to najmä z potreby poskytnúť odbornej verejnosti,
ale taktiež študentkám a študentom obidvoch univerzít relatívne
komplexný prehľad problematiky a tém, ktoré v rámci prednáškových
pobytov odzneli, ako aj stručný náčrt filozofickej tematizácie otázok,
ktorými sa pedagógovia týchto inštitúcií v poslednej dobe zaoberajú.

Hoci publikácia neposkytuje celkovú orientáciu o vedeckej
a pedagogickej činnosti na jednotlivých pracoviskách (je reprezento-
vaná iba 15 príspevkami), predsa len zachytáva niektoré tendencie,
ktoré sa dajú vystopovať najmä v troch oblastiach:
1) v dejinno-filozofickej problematike týkajúcej sa svetovej a domácej
(slovenskej a pol'skej) filozofie (6 príspevkov);
2) v episternologícko-axiologickej problematike (5 príspevkov);
3) v antropologickej problematike s dôrazom na vzťah človeka a kultú-
ry (4 príspevky).

Týmto tendenciám zodpovedá štruktúra práce, ktorej členenie
do troch základných častí vystihuje práve spomenutú klasifikáciu
skúmanej problematiky.

Ako editorky zborníka by sme sa rady poďakovali všetkým
autorkám a autorom príspevkov, ale tiež prekladatel'om a recenzentom.
Naše poďakovanie patri aj doktorandom Katedry filozofie a dejín
filozofie, menovite Mgr. P. Nedoroščfkovi a Mgr. M. Debnárovi, ktorí
spolupracovali na prekladoch niektorých textov. Taktiež sa chceme po-
ďakovať vydavateľovi a nadácii 1. Hrušovského, bez. podpory ktorých
by táto publikácia nemohla vyjsť.
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